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POZDRAVLJENI
Dne 22.10.2015 smo imeli srečanje z društvi na enoti AMZS PE Maribor.
Prisotni so bili predstavniki:
AMD TAM – ga. Vojka Werglez
AMD MTT – ga. Darja Kac, g. Slobodan Šujica
AMD BORIS KIDRIČ – g. Peter Gabrovec
AMD POHORJE – g. Jožef Breznik
AMD OREHOVA VAS – g. Branko Pungartnik
AMD MARIBOR – ga. Erika
AMD PTUJ – g. Uroš Langerholc je bil na obisku v sredo 21.10.2015 (Na Ptuju nimamo enote. G. Langerholc je v kontaktu za vodstvom d.d. o tej problematiki. Rešitev je lahko
podobna kot je v Ormožu)
AMD LENART – ga. Vindiš, vabljena ni prišla.
AMZS – g. Aleksander Jakolič, ga. Magda Klajderič, ga. Jožica Petrušič, ga. Emica Klobasa

Pogovarjali smo se predvsem o tem kako bi lahko društva pomagala enoti in obratno da bi večino članov prepričali, da uporabljajo naše storitve.
Ljudem moramo približati vse ugodnosti, ki jih imajo. Mnogi še vedno ne vejo kaj vse jim članstvo nudi saj člani še vedno dovolj podrobno ne berejo Motorevije. Prav tako ne
poznajo prednosti pred zavarovalniško asistenco.
Vsa društva so pozdravila akcijo 10,00€. Vsi smo bili mnenja, da je v Mariboru posebna situacija, višja brezposelnost kar ima za posledico nižji standard.
Ljudje so z vseh strani bombardirani z raznimi akcijami in reklamami. Prav bi bilo, da tudi AMZS Maribor prireja mesečne ali trimesečne akcije z različnimi praktičnimi
nagradami, ki vzpodbudile večje število ljudi k obisku naše PE.
V prihodnosti vidimo Bazo AMZS kot center, kjer se bodo društva srečevala. Dogodki, ki se organizirajo v okviru društev (seveda če je to v okviru njihovih dejavnosti) bi se
morali dogajati na enoti v MB ali Lenart, če gre za društvo iz Lenarta. Ugotovljeno je bilo, da je AMD Lenart precej neaktivno in bi ga bilo smiselno vzpodbuditi, ker je edino
društvo v katerega enota AMZS včlanjuje na tistem teritoriju.
Poudarili smo dejstvo, da največ novih članov v društva, včlanimo na sami enoti MB in LE. S tem so se prisotni tudi strinjali in bili mnenja, da posledično društva obveščajo
svoje člane o ugodnostih, ki jih lahko koristijo na PE.
Predstavniki so pozdravili pobudo z naše strani o medsebojnem obveščanju o dogodkih, ki jih društva organizirajo. Informiranje bo teklo preko elektronske pošte. Ugotovljeno
je bilo, da drug za drugega ne vemo, kaj kdo kdaj pripravlja in organizira.
Prisotnim smo dali na vpogled osnutek kuponov, ki jih bodo člani teh društev prejeli po pošti ali osebno v društvenih pisarnah. Predstavniki so bili nad predlogom navdušeni.
Vsi so bili zadovoljni z organizacijo in si želijo še več takšnih srečanj z PE.
Naslednje srečanje je predvideno v marcu ali aprilu 2016.
Lep pozdrav,

